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Background and Objective: Toxocariasis is a common infection between
humans and animals, which can be considered as a health issue in vulnerable
populations due to its indigenous nature to the country and the region.
Therefore, the purpose of this study was to estimate the risk of contamination
with Toxocara canis infection and exposure to its parasite in children.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was
performed on 621 children aged 2 to12 years referred to health centers
in Kermanshah, Iran. After sampling and recording the demographic
characteristics, the samples were tested for anti-T. canis antibody (IgG) by
enzyme-linked immunosorbent assay method. Data analysis was done using
SPSS software and Fisher's exact test.
Results: Out of 621 tested serum samples, 8 samples (1.3%) were positive
for anti-Toxocara IgG antibodies. Of these, 5 and 3 samples were from male
and female patients all living in urban areas. It is noteworthy that none of
these individuals had a history of earth-eating, as well as touching or playing
with the dog. However, a dog was kept at one of the child's home.
Conclusion: The results of the study showed a relatively low prevalence of
toxocariasis infection in children, although the findings confirmed the
establishment of the parasite transmission cycle in the region. Therefore,
considering the importance of hygiene issues, it is necessary to develop and
implement strategies for controlling and preventing the infection in the
definitive hosts of the parasite in order to reduce the incidence of human
infections.
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سابقه و هدف :تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس ( )Toxocariasisﯾﮑﯽ از ﻋفﻮنتﻫﺎی مﺸﺘﺮک بﯿن انسﺎن و حﯿﻮان مﯽبﺎﺷﺪ
ﮐه بﺎ تﻮجه به بﻮمﯽبﻮدن آن در ﮐﺸﻮر و مﻨطقه مﯽتﻮانﺪ بهﻋﻨﻮان ﯾک مﺸﮑل بهﺪاﺷﺘﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿبﭘذﯾﺮ
محسﻮب ﮔﺮدد .در اﯾن ارتبﺎط ،مطﺎلعه حﺎضﺮ بﺎ ﻫﺪف بﺮآورد مﯿﺰان خطﺮ آلﻮدﮔﯽ به تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس و مﻮاجهه
بﺎ انگل آن در ﮐﻮدﮐﺎن انجﺎم ﺷﺪ.
مواد و روشها :مطﺎلعه تﻮصﯿفﯽ -مقطعﯽ حﺎضﺮ در ارتبﺎط بﺎ  121ﮐﻮدک  2-12ﺳﺎله مﺮاجعهﮐﻨﻨﺪه به مﺮاﮐﺰ
بهﺪاﺷﺘﯽ -درمﺎنﯽ ﺷهﺮ ﮐﺮمﺎنﺸﺎه انجﺎم ﺷﺪ .ﭘس از نﻤﻮنهبﺮداری و ثبت وﯾژﮔﯽﻫﺎی جﻤعﯿتﺷﻨﺎخﺘﯽ ،نﻤﻮنهﻫﺎ
از نظﺮ وجﻮد آنﺘﯽبﺎدی  IgGضﺪ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس بﺎ اﺳﺘفﺎده از روش االﯾﺰا مﻮرد ﺳﻨجش قﺮار ﮔﺮفﺘﻨﺪ .تجﺰﯾه
و تحﻠﯿل دادهﻫﺎ نﯿﺰ بﺎ اﺳﺘفﺎده از نﺮمافﺰار  SPSSو آزمﻮن دقﯿق فﯿﺸﺮ انجﺎم ﺷﺪ.
یافتهها :از مﯿﺎن  121نﻤﻮنه ﺳﺮم ﮐه در اﯾن مطﺎلعه مﻮرد آزمﺎﯾش قﺮار ﮔﺮفﺘﻨﺪ ،ﻫﺸت نﻤﻮنه ( 1/3درصﺪ) از
نظﺮ وجﻮد آنﺘﯽبﺎدی ضﺪ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس مثبت بﻮدنﺪ ﮐه از اﯾن تعﺪاد ،ﭘﻨج نفﺮ ﭘسﺮ و ﺳه نفﺮ دخﺘﺮ بﻮدنﺪ و
تﻤﺎمﯽ آن ﻫﺎ در مﻨﺎطق ﺷهﺮی ﺳﮑﻮنت داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﯿچﯾک از اﯾن افﺮاد ﺳﺎبقه خﺎکخﻮاری ،لﻤس و بﺎزی بﺎ ﺳگ
را نﺪاﺷﺘﻨﺪ و تﻨهﺎ در محل زنﺪﮔﯽ ﯾک ﮐﻮدک ،ﺳگ نگهﺪاری مﯽﺷﺪ.
نتیجهگیری :نﺘﺎﯾج نﺸﺎن دادنﺪ ﮐه مﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺳﺮمﯽ آلﻮدﮔﯽ به تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس در ﮐﻮدﮐﺎن مﻮرد بﺮرﺳﯽ
نسبﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿن اﺳت؛ ﻫﺮچﻨﺪ ﮐه تأﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه بﺮقﺮاری چﺮخه انﺘقﺎل انگل در مﻨطقه مﯽبﺎﺷﺪ؛ از اﯾن رو بﺎ تﻮجه به
اﻫﻤﯿت بهﺪاﺷﺘﯽ آن ،تﺪوﯾن و اجﺮای راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ بهمﻨظﻮر ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸگﯿﺮی از اﯾن ﻋفﻮنت در مﯿﺰبﺎنﺎن نهﺎﯾﯽ
انگل جهت ﮐﺎﻫش ﻫﺮچه بﯿﺸﺘﺮ ﻋفﻮنتﻫﺎی انسﺎنﯽ ،الزم و ضﺮوری به نظﺮ مﯽرﺳﺪ.
واژگان کلیدی :تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس ،تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس ،ﺳﺮواﭘﯿﺪمﯿﻮلﻮژی

مقدمه
تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس ﯾﮑﯽ از ﻋفﻮنتﻫﺎی مﺸﺘﺮک انسﺎن و حﯿﻮان
اﺳت ﮐه در اثﺮ آلﻮدﮔﯽ انسﺎن بﺎ نﻤﺎتﻮدﻫﺎی حﯿﻮانﯽ به نﺎم
تﻮﮐسﻮﮐﺎرا از خﺎنﻮاده تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺪه ( )Toxocaridaeاﯾجﺎد
مﯽ ﮔﺮدد .ﮐﺮم بﺎلغ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﺳﺎﮐن دﺳﺘگﺎه ﮔﻮارش بﺮخﯽ از
حﯿﻮانﺎت ﮔﻮﺷتخﻮار بﻮده و در چﺮخه زنﺪﮔﯽ اﯾن نﻤﺎتﻮد ،ﺳگ
و ﮔﺮبه بهتﺮتﯿب مﯿﺰبﺎن نهﺎﯾﯽ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس و تﻮﮐسﻮﮐﺎرا
ﮐﺘﯽ مﯽ بﺎﺷﻨﺪ .آلﻮدﮔﯽ حﯿﻮانﺎت به اﯾن انگل از طﺮﯾق خﻮردن
تخم ﯾﺎ بهصﻮرت مﺎدرزادی در مﺮحﻠه زنﺪﮔﯽ داخل رحﻤﯽ رخ
مﯽ دﻫﺪ .ﭘس از بﻠﻮغ ﮐﺮم ﻫﺎ در دﺳﺘگﺎه ﮔﻮارش مﯿﺰبﺎن نهﺎﯾﯽ،
تخم ﻫﺎی ﮐﺮم از طﺮﯾق مﺪفﻮع حﯿﻮان خﺎرج ﺷﺪه و بﺎ
011

ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن در محﯿط بﺎﻋث آلﻮدﮔﯽ محﯿط مﯽﺷﻮنﺪ .تخمﻫﺎ
ظﺮف چﻨﺪ روز در ﺷﺮاﯾط مسﺎﻋﺪ محﯿطﯽ جﻨﯿندار ﺷﺪه و از
طﺮﯾق خﻮردن و دﺳﺘگﺎه ﮔﻮارش وارد بﺪن انسﺎن (بهﻋﻨﻮان
مﯿﺰبﺎن واﺳط اتفﺎقﯽ) مﯽﺷﻮنﺪ ]  . [1-3اﯾن انگل قﺎدر به بﻠﻮغ
در بﺪن انسﺎن نﻤﯽبﺎﺷﺪ؛ بهطﻮری ﮐه ﭘس از خﺮوج الرو از
تخمﻫﺎی بﻠعﯿﺪه ﺷﺪه ،از طﺮﯾق جﺮﯾﺎن خﻮن به ارﮔﺎنﻫﺎی مخﺘﻠف
مهﺎجﺮت ﮐﺮده و مﻨجﺮ به اﯾجﺎد تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس ﯾﺎ ﺳﻨﺪروم الرو
مهﺎجﺮ احﺸﺎﯾﯽ  )Visceral larva migrans ( VLMمﯽﺷﻮد.
انﺪام ﯾﺎ بﺎفﺘﯽ ﮐه الرو تﻮﮐسﻮﮐﺎرا بﯿﺸﺘﺮ به آنﻫﺎ مهﺎجﺮت مﯽﮐﻨﺪ
ﻋبﺎرت ﻫسﺘﻨﺪ از :مغﺰ ،ﮐبﺪ ،رﯾه و چﺸم .تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس در
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انسﺎن از نظﺮ بﺎلﯿﻨﯽ به ﺳه نﻮع قﺎبلتفﮑﯿک اﺳت ﮐه ﻋبﺎرت ﻫسﺘﻨﺪ
از :ﺳﻨﺪروم الرو مهﺎجﺮ احﺸﺎﯾﯽ ( ،)VLMﺳﻨﺪروم الرو مهﺎجﺮ
چﺸﻤﯽ ( )OLM: Ocular Larva Migransو تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس
بﺪون ﻋالمت (  .[4] )Covert Toxocariasisتظﺎﻫﺮات بﺎلﯿﻨﯽ
در اﯾن ﻋفﻮنت به فﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی مخﺘﻠفﯽ از قبﯿل ﺷﺪت آلﻮدﮔﯽ،
ﭘﺎﺳخ اﯾﻤﻨﯽ مﯿﺰبﺎن و ﻋضﻮ درﮔﯿﺮ در بﺪن بسﺘگﯽ دارد .قﺎبلذﮐﺮ
اﺳت ﮐه ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  12ﺳﺎل به دلﯿل خﺎکخﻮاری ،ﻋﺪم
رﻋﺎﯾت بهﺪاﺷت و ارتبﺎط نﺰدﯾکتﺮ بﺎ ﺳگ نسبت به ابﺘال به
تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس مسﺘعﺪتﺮ ﻫسﺘﻨﺪ ] .[5تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس بهطﻮر
وﯾژهای در مﻨﺎطق حﺎرهای و نﯿﻤهحﺎرهای در جﻮامع ﮐﻤﺘﺮ
تﻮﺳعهﯾﺎفﺘهای ﮐه در آنﻫﺎ درمﺎن ﺳگﻫﺎ بهﻋﻨﻮان مﯿﺰبﺎن نهﺎﯾﯽ و
ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮامل مﻨﺘقلﮐﻨﻨﺪه محﺪود مﯽبﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾع اﺳت ] .[1،7بﺎ
تﻮجه به مطﺎلعﺎت انجﺎمﺷﺪه در نقﺎط مخﺘﻠف جهﺎن ،مﯿﺰان ﺷﯿﻮع
ﺳﺮمﯽ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس از ﮐﻤﺘﺮ از  1درصﺪ در ﮐﺎنﺎدا تﺎ 17/1
درصﺪ در ﮔﻮانگجﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳت ] .[8،1در اﯾﺮان نﯿﺰ
مطﺎلعﺎت مﺸﺎبهﯽ در نقﺎط مخﺘﻠف ﮐﺸﻮر انجﺎم ﺷﺪه اﺳت ﮐه در
آنﻫﺎ مﯿﺰان ﺷﯿﻮع آلﻮدﮔﯽ به تﻮﮐسﻮﮐﺎراﮐﻨﯿس بﯿن  1/3تﺎ 21/34
درصﺪ تعﯿﯿن ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳت [.]13-14
تﻨهﺎ روش قطعﯽ بﺮای تﺸخﯿص تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس ،مﺸﺎﻫﺪه
الرو در قطعﺎت بﺎفﺘﯽ مﯽبﺎﺷﺪ؛ امﺎ اﯾن روش بﺎ مﺸﮑالتﯽ ﻫﻤﺮاه
اﺳت ] . [15روش دﯾگﺮ تﺸخﯿص ،روش مﻮلﮑﻮلﯽ PCR
( )Polymerase Chain Reactionمﯽبﺎﺷﺪ ] .[11روشﻫﺎی
تصﻮﯾﺮبﺮداری نﯿﺰ در تﺸخﯿص اﯾن ﻋفﻮنت ﮐﻤکﮐﻨﻨﺪه مﯽبﺎﺷﻨﺪ
] .[17بﺎ تﻮجه به انﺘﺸﺎر الرو تﻮﮐسﻮﮐﺎرا در نقﺎط مخﺘﻠف بﺪن
انسﺎن و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و غﯿﺮتهﺎجﻤﯽ به آن ،اﺳﺘفﺎده از
روشﻫﺎی تﺸخﯿص انگلﺷﻨﺎﺳﯽ در مطﺎلعﺎت ﻫﻤهﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾن
انگل امﮑﺎنﭘذﯾﺮ نﻤﯽ بﺎﺷﺪ؛ از اﯾن رو در انجﺎم مطﺎلعﺎت
ﻫﻤهﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺳﺘفﺎده از روشﻫﺎی ﺳﺮولﻮژی بهﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
روشﻫﺎی ﮐﺎربﺮدی و مﻨﺎﺳب محسﻮب مﯽﺷﻮنﺪ .در اﯾن راﺳﺘﺎ در
مطﺎلعه حﺎضﺮ روش االﯾﺰا ( )ELISAبه دلﯿل حسﺎﺳﯿت و وﯾژﮔﯽ
مﻨﺎﺳب جهت تﺸخﯿص ﻋفﻮنت و مطﺎلعﺎت ﻫﻤهﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ مﻮرد
اﺳﺘفﺎده قﺮار ﮔﺮفت ].[18-23
بﺎ تﻮجه به اﯾﻨﮑه تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس از نظﺮ بهﺪاﺷﺘﯽ دارای
اﻫﻤﯿت قﺎبلتﻮجهﯽ مﯽبﺎﺷﺪ ،مطﺎلعه در زمﯿﻨهﻫﺎی مخﺘﻠف
ﻫﻤهﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ آن در انسﺎن و حﯿﻮان از اﻫﻤﯿت خﺎص خﻮد
بﺮخﻮردار اﺳت .به دلﯿل بﻮمﯽبﻮدن اﯾن ﻋفﻮنت در ﮐﺸﻮر و مﻨطقه
و ﻫﻤچﻨﯿن حضﻮر ﺳگﻫﺎی ولگﺮد در ﭘﺎرکﻫﺎ و محل بﺎزی
ﮐﻮدﮐﺎن ،احﺘﻤﺎل ﻋفﻮنت در انسﺎن ﻫﻤﯿﺸه مطﺮح اﺳت؛ از اﯾن رو
انجﺎم مطﺎلعﺎت ﻫﻤهﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ در جﺎمعه ،وضعﯿت آلﻮدﮔﯽ به
تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس و ﺳﺎﯾﺮ مسﺎئل ﻫﻤهﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ مﺮتبط بﺎ اﯾن
ﻋفﻮنت را در مﻨطقه روﺷن مﯽنﻤﺎﯾﺪ .در اﯾن راﺳﺘﺎ ،مطﺎلعه حﺎضﺮ
بهمﻨظﻮر بﺮآورد مﯿﺰان خطﺮ آلﻮدﮔﯽ و مﻮاجهه بﺎ انگل در ﺷهﺮ
ﮐﺮمﺎنﺸﺎه طﺮاحﯽ و اجﺮا ﮔﺮدﯾﺪ تﺎ اطالﻋﺎت بهدﺳتآمﺪه در
راﺳﺘﺎی اقﺪامﺎت مؤثﺮتﺮ بهﺪاﺷﺘﯽ بهمﻨظﻮر ﭘﯿﺸگﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﯾن
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ﻋفﻮنت در انسﺎن مﻮرد اﺳﺘفﺎده قﺮار ﮔﯿﺮنﺪ.
مواد و روش ها
مطﺎلعه تﻮصﯿفﯽ -مقطعﯽ حﺎضﺮ ﭘس از تصﻮﯾب در ﮐﻤﯿﺘه
اخالق دانﺸگﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان بﺎ ﺷﻤﺎره اخﺘصﺎصﯽ
 IR.UMSHA.REC.1396.27700در ارتبﺎط بﺎ ﮐﻮدﮐﺎن  2تﺎ
 12ﺳﺎل مﺮاجعهﮐﻨﻨﺪه به مﺮاﮐﺰ بهﺪاﺷﺘﯽ -درمﺎنﯽ ﺷهﺮ ﮐﺮمﺎنﺸﺎه
در ﺳﺎل  1317انجﺎم ﺷﺪ.
در مطﺎلعه حﺎضﺮ ﺷش مﺮﮐﺰ بهﺪاﺷﺘﯽ -درمﺎنﯽ بهصﻮرت
تصﺎدفﯽ در ﺳطح ﺷهﺮ انﺘخﺎب ﮔﺮدﯾﺪنﺪ .از اﯾن مﺮاﮐﺰ  121ﮐﻮدک
ﮐه به ﻫﺮ دلﯿﻠﯽ به اﯾن مﺮاﮐﺰ مﺮاجعه ﮐﺮده بﻮدنﺪ ،انﺘخﺎب
ﮔﺮدﯾﺪنﺪ؛ بهطﻮری ﮐه از ﻫﺮ مﺮﮐﺰ بهﺪاﺷﺘﯽ -درمﺎنﯽ ،افﺮاد به
نسبت مسﺎوی وارد مطﺎلعه ﺷﺪنﺪ .نﻤﻮنهبﺮداری از ﮐﻮدﮐﺎن
بهصﻮرت تصﺎدفﯽ و ﭘس از ﮐسب رضﺎﯾت آﮔﺎﻫﺎنه از والﺪﯾن آنﻫﺎ
انجﺎم ﺷﺪ .ابﺘﺪا اطالﻋﺎت جﻤعﯿتﺷﻨﺎخﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎمل :ﺳن،
جﻨس ،ﺳﺎبقه خﺎکخﻮاری ،تﻤﺎس بﺎ ﺳگ و غﯿﺮه جﻤعآوری ﺷﺪ
و در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمهﻫﺎی اخﺘصﺎصﯽ ثبت ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳپس  1مﯿﻠﯽلﯿﺘﺮ
نﻤﻮنه خﻮن ورﯾﺪی بﺎ رﻋﺎﯾت ﮐﻠﯿه نﮑﺎت بهﺪاﺷﺘﯽ از افﺮاد ﮔﺮفﺘه
ﺷﺪ .نﻤﻮنهﻫﺎ ﭘس از انﺘقﺎل به آزمﺎﯾﺸگﺎه بﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾتاهلل
طﺎلقﺎنﯽ ﮐﺮمﺎنﺸﺎه ،بالفﺎصﻠه ﺳﺎنﺘﺮﯾفﯿﻮژ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﺮم آنﻫﺎ جﺪا
ﺷﺪ و تﺎ زمﺎن انجﺎم آزمﺎﯾش در دمﺎی  -73درجه ﺳﺎنﺘﯽﮔﺮاد
نگهﺪاری ﮔﺮدﯾﺪ.
بهمﻨظﻮر جسﺘجﻮی آنﺘﯽبﺎدی ضﺪ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس از
ﮐﯿتﻫﺎی تﺸخﯿص آنﺘﯽبﺎدی  IgGضﺪ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس
(ﺳﺎخت ﺷﺮﮐت  IBLآلﻤﺎن) اﺳﺘفﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﯿش از انجﺎم
آزمﺎﯾش و آغﺎز ﮐﺎر ،ﺳﺮمﻫﺎی فﺮﯾﺰﺷﺪه ،محﻠﻮلﻫﺎ و ﺳﺮمﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮل در دمﺎی اتﺎق قﺮار داده ﺷﺪنﺪ تﺎ بﺮای آغﺎز فﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎر آمﺎده
ﮔﺮدنﺪ .ﺳپس ،آزمﺎﯾش االﯾﺰا مطﺎبق بﺎ دﺳﺘﻮرالعﻤل ﮐﯿت انجﺎم
ﺷﺪ و نﺘﺎﯾج آن تﻮﺳط االﯾﺰا رﯾﺪر قﺮائت ﮔﺮدﯾﺪ .در ادامه بﺎ محﺎﺳبه
مﯿﺎنگﯿن  cut offﻫﺎی بهدﺳتآمﺪه ،مﯿﺰان جذب نﻮری cut off
تعﯿﯿن ﺷﺪ و نﻤﻮنهﻫﺎﯾﯽ ﮐه جذب نﻮری  13درصﺪ بﺎالتﺮ از cut off
داﺷﺘﻨﺪ بهﻋﻨﻮان ﺳﺮم مثبت تﻠقﯽ ﮔﺮدﯾﺪنﺪ و نﻤﻮنهﻫﺎﯾﯽ ﮐه جذب
نﻮری  13درصﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  cut offداﺷﺘﻨﺪ ،بهﻋﻨﻮان ﺳﺮم مﻨفﯽ در
نظﺮ ﮔﺮفﺘه ﺷﺪنﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳت نﻤﻮنهﻫﺎﯾﯽ ﮐه جذب نﻮری حﺪ
فﺎصل را داﺷﺘﻨﺪ ،مﺸﮑﻮک تﻠقﯽ ﺷﺪنﺪ و ﭘس از ﮔذﺷت دو تﺎ چهﺎر
ﻫفﺘه مجﺪداً نﻤﻮنهبﺮداری در مﻮرد آنﻫﺎ تﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ و نﻤﻮنهﻫﺎ
تحت آزمﺎﯾش قﺮار ﮔﺮفﺘﻨﺪ .نﻤﻮنهﻫﺎﯾﯽ ﮐه نﺘﯿجه ﯾﮑسﺎنﯽ بﺎ نﺘﯿجه
آزمﺎﯾش قبل داﺷﺘﻨﺪ بهﻋﻨﻮان نﻤﻮنه مﻨفﯽ در نظﺮ ﮔﺮفﺘه ﺷﺪنﺪ.
در اﯾن مطﺎلعه بﺮای تجﺰﯾه و تحﻠﯿل دادهﻫﺎ از نﺮمافﺰار SPSS 21
و آزمﻮن دقﯿق فﯿﺸﺮ اﺳﺘفﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
یافته ها
از  121ﮐﻮدک ﺷﺮﮐتﮐﻨﻨﺪه در اﯾن مطﺎلعه ،ﻫﺸت نفﺮ (1/3
درصﺪ) از نظﺮ وجﻮد آنﺘﯽبﺎدی اخﺘصﺎصﯽ  IgGضﺪ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا
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جدول  :0فﺮاوانﯽ وضعﯿت آنﺘﯽبﺎدی ضﺪ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس در افﺮاد ﺷﺮﮐتﮐﻨﻨﺪه در مطﺎلعه بﺮ حسب مﺘغﯿﺮﻫﺎی جﻤعﯿتﺷﻨﺎخﺘﯽ
وضعیت سرمی
مثبت

منفی

مجموع

متغیر

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مصرف جگر یا گوشت مرغ خام

2-3
4-5
1-7
8-1
13-12
ﭘسﺮ
دخﺘﺮ
بﯿسﻮاد
دﯾپﻠم
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و بﺎالتﺮ
ﺷهﺮ
روﺳﺘﺎ
بﻠه
خﯿﺮ
بﻠه
خﯿﺮ
بﻠه
خﯿﺮ
بﻠه

)1/7( 2
)3/7( 1
)2/5( 3
3
)1/1( 2
)1/1( 5
) 1( 3
)3/1( 2
)1/1( 5
) 2( 1
)3/3( 3
)1/1( 8
)3/3( 3
)3/3( 3
)1/4( 8
)3/3( 3
)1/4( 8
)3/8( 1
)1/4( 7
)1/1( 1

)18/3( 115
)11/3( 147
)17/5( 117
)133( 113
)18/4( 124
)18/4( 312
)11( 331
)11/4( 337
)11/2( 251
)18( 53
)133( 5
)18/4( 511
)133( 132
)133( 51
)18/1( 554
)133( 43
)18/1( 573
)11/2( 133
)18/1( 483
)18/1( 52

)133( 117
)133( 148
)133( 123
)133( 113
)133( 121
)133( 317
)133( 334
)133( 331
)133( 251
)133( 51
)133( 5
)133( 511
)133( 132
)133( 51
)133( 512
)133( 43
)133( 581
)133( 131
)133( 413
)133( 53

یا نیمپز

خﯿﺮ

)1/2( 7

)18/8( 511

)133( 518

سن

جنس

تحصیالت والدین

محل سکونت
سابقه خاکخواری
لمس و بازی با سگ
بازی در محل تردد سگ

ﮐﻨﯿس مثبت بﻮدنﺪ ﮐه از اﯾن تعﺪاد ﭘﻨج نفﺮ ( 12/5درصﺪ) ﭘسﺮ
و ﺳه نفﺮ ( 37/5درصﺪ) دخﺘﺮ بﻮدنﺪ .والﺪﯾن دو نفﺮ از اﯾن ﮐﻮدﮐﺎن
بﯽﺳﻮاد بﻮدنﺪ و ﭘﻨج نفﺮ مﺪرک دﯾپﻠم و ﯾک نفﺮ مﺪرک لﯿسﺎنس
داﺷﺘﻨﺪ 83/1 .درصﺪ از ﺷﺮﮐتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در مطﺎلعه در ﺷهﺮ و
 11/4درصﺪ از آنﻫﺎ در روﺳﺘﺎ ﺳﮑﻮنت داﺷﺘﻨﺪ .بﺮ مبﻨﺎی ﯾﺎفﺘهﻫﺎ
مﯽتﻮان ﮔفت افﺮادی ﮐه نﺘﯿجه آزمﺎﯾش آنﻫﺎ مثبت بﻮد ،در
مﻨﺎطق ﺷهﺮی ﺳﮑﻮنت داﺷﺘﻨﺪ و فﺎقﺪ ﺳﺎبقه خﺎکخﻮاری بﻮدنﺪ.
ذﮐﺮ اﯾن نﮑﺘه ضﺮورت دارد ﮐه در محل زنﺪﮔﯽ ﯾک نفﺮ از افﺮاد
ﺳﺮم مثبت ،ﺳگ نگهﺪاری مﯽﺷﺪ .وضعﯿت ﺳﺮمﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
وﯾژﮔﯽﻫﺎی جﻤعﯿتﺷﻨﺎخﺘﯽ افﺮاد ﺷﺮﮐتﮐﻨﻨﺪه در مطﺎلعه در
جﺪول  1قﺎبلمﺸﺎﻫﺪه مﯽبﺎﺷﺪ.
بحث
در مطﺎلعه حﺎضﺮ ﮐه در ارتبﺎط بﺎ  121ﮐﻮدک  2تﺎ  12ﺳﺎل
مﺮاجعهﮐﻨﻨﺪه به ﺷش مﺮﮐﺰ بهﺪاﺷﺘﯽ -درمﺎنﯽ در ﺳطح ﺷهﺮ
ﮐﺮمﺎنﺸﺎه انجﺎم ﺷﺪ ،مﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺳﺮمﯽ آلﻮدﮔﯽ به تﻮﮐسﻮﮐﺎرا
ﮐﻨﯿس بﺎ اﺳﺘفﺎده از روش االﯾﺰا معﺎدل  1/3درصﺪ بهدﺳت آمﺪ.
مطﺎلعﺎت انجﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان ﺷﯿﻮع ﺳﺮمﯽ تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس را در
جﻤعﯿت انسﺎنﯽ بﯿن  1/3تﺎ  21/34درصﺪ ﮔﺰارش نﻤﻮدهانﺪ
[ .]13-14از جﻤﻠه مطﺎلعﺎت انجﺎمﺷﺪه در مﻮرد ﺷﯿﻮع آلﻮدﮔﯽ به
012

سطح
معناداری

3/532

3/725

3/345

3/315
1
1
1
3/512

تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس مﯽتﻮان به مطﺎلعهای ﮐه در اﺳﺘﺎن ﺳﯿسﺘﺎن و
بﻠﻮچسﺘﺎن در ارتبﺎط بﺎ  113ﮐﻮدک ﮐﻤﺘﺮ از  11ﺳﺎل انجﺎم دادنﺪ،
اﺷﺎره نﻤﻮد .در اﯾن ﭘژوﻫش  17نفﺮ ( 1/7درصﺪ) از نظﺮ حضﻮر
آنﺘﯽبﺎدی ضﺪ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس مثبت بﻮدنﺪ .ﻫﻤچﻨﯿن در اﯾن
مطﺎلعه ارتبﺎط معﻨﺎداری بﯿن ﺳﺮم مثبت بﻮدن و ﺳن ،جﻨس،
محل زنﺪﮔﯽ و مصﺮف ﺳبﺰﯾجﺎت خﺎم مﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ امﺎ رابطه
معﻨﺎداری بﺎ ﺳﺎﯾﺮ مﺘغﯿﺮﻫﺎ (مﺎنﻨﺪ ارتبﺎط بﺎ ﺳگ و تحصﯿالت
والﺪﯾن) بهدﺳت نﯿﺎمﺪ .مﺸﺎﻫﺪه ارتبﺎط معﻨﺎدار بﯿن ﺳﺮم مثبت
بﻮدن و مﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه در مطﺎلعه ﺳﯿسﺘﺎن و بﻠﻮچسﺘﺎن بﺮ خالف
مطﺎلعه حﺎضﺮ مﯽتﻮانﺪ نﺎﺷﯽ از تفﺎوتﻫﺎی جغﺮافﯿﺎﯾﯽ و مﻨطقهای،
ﻋﺎدات تغذﯾهای و ﺷﺮاﯾط آب و ﻫﻮاﯾﯽ مﻨطقه بﺎﺷﺪ ] .[21در اﯾن
راﺳﺘﺎ در مطﺎلعهای ﮐه مؤمن و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  1317در
اصفهﺎن در ارتبﺎط بﺎ دو ﮔﺮوه از ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎمل 43 :ﮐﻮدک مبﺘال
به آﺳم و  43ﮐﻮدک غﯿﺮ مبﺘال به آن انجﺎم دادنﺪ 45 ،درصﺪ از
ﮔﺮوه ﮐﻮدﮐﺎن مبﺘال به آﺳم و  21/7درصﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن غﯿﺮ مبﺘال
به آن به لحﺎظ حضﻮر آنﺘﯽبﺎدی ضﺪ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس مثبت
بﻮدنﺪ .در اﯾن مطﺎلعه ارتبﺎط معﻨﺎداری بﯿن ﺳﺮم مثبت بﻮدن و
رفﺘن به ﭘﺎرک و بﺎزی در زمﯿنﻫﺎی خﺎﮐﯽ مﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐه اﯾن
تفﺎوت در مﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺳﺮمﯽ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس نسبت به مطﺎلعه
حﺎضﺮ مﯽتﻮانﺪ به مﯿﺰان آلﻮدﮔﯽ خﺎک و محﯿط ،محل بﺎزی و
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ﻫﻤچﻨﯿن تفﺎوت در جﺎمعه مﻮرد مطﺎلعه وابسﺘه بﺎﺷﺪ ] .[22در
مطﺎلعه دﯾگﺮی ﮐه حسﯿﻨﯽ صفﺎ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  1315در
ﺷهﺮ اصفهﺎن در ارتبﺎط بﺎ  427ﮐﻮدک انجﺎم دادنﺪ ،مﯿﺰان ﺷﯿﻮع
ﺳﺮمﯽ معﺎدل  1/31درصﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ ﮐه ﻫﻤﺎنﻨﺪ مطﺎلعه
حﺎضﺮ بﯿن مﺘغﯿﺮﻫﺎی مﻮرد بﺮرﺳﯽ از جﻤﻠه ﺳن ،جﻨسﯿت ،محل
ﺳﮑﻮنت ،نگهﺪاری و لﻤس و بﺎزی بﺎ ﺳگ ،مﯿﺰان تحصﯿالت والﺪﯾن
و آلﻮدﮔﯽ به تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس ارتبﺎط معﻨﺎداری مﺸﺎﻫﺪه نﺸﺪ.
نﺘﺎﯾج اﯾن مطﺎلعﺎت ﮐه در ﺳﺎلﻫﺎی اخﯿﺮ انجﺎم ﺷﺪهانﺪ ،بﺎ نﺘﺎﯾج
بهدﺳتآمﺪه از مطﺎلعه حﺎضﺮ ﻫﻤسﻮ مﯽبﺎﺷﻨﺪ و نسبت به مطﺎلعﺎت
انجﺎمﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔذﺷﺘه ،مﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﭘﺎﯾﯿنتﺮی را نﺸﺎن
مﯽدﻫﻨﺪ ﮐه اﯾن امﺮ مﯽتﻮانﺪ نﺎﺷﯽ از افﺰاﯾش ﺳطح بهﺪاﺷت
ﻋﻤﻮمﯽ و انجﺎم اقﺪامﺎت ﭘﯿﺸگﯿﺮانه از ﺳﻮی ﺳﺎزمﺎنﻫﺎی مﺮبﻮطه
بﺎﺷﺪ ] .[13در ارتبﺎط بﺎ ﺳﺎﯾﺮ مطﺎلعﺎت انجﺎمﺷﺪه در ﮐﺸﻮر
مﯽتﻮان به مطﺎلعﺎت انجﺎمﺷﺪه در ﺷهﺮﻫﺎی تبﺮﯾﺰ بﺎ مﯿﺰان ﺷﯿﻮع
 21/34درصﺪ و اﻫﻮاز بﺎ مﯿﺰان ﺷﯿﻮع  2درصﺪ اﺷﺎره نﻤﻮد ﮐه اﯾن
اخﺘالف مﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در مﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺳﺮمﯽ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس در
اﯾن دو مطﺎلعه بﺎ مطﺎلعه حﺎضﺮ مﯽتﻮانﺪ نﺎﺷﯽ از تفﺎوت در روش
انجﺎم آزمﺎﯾش و نﯿﺰ تفﺎوت در نﻮع جﺎمعه تحت مطﺎلعه بﺎﺷﺪ
] .[11،12در غﺮب ﮐﺸﻮر نﯿﺰ مطﺎلعهای تﻮﺳط فالح و ﻫﻤﮑﺎران
در ﺳﺎل  1381در ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان انجﺎم ﺷﺪ .در اﯾن مطﺎلعه
مﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺳﺮمﯽ اﯾن ﻋفﻮنت ﮐﺮمﯽ معﺎدل  5/3درصﺪ ﮔﺰارش
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐه ﻫﻤﺎنﻨﺪ مطﺎلعه حﺎضﺮ ،ارتبﺎط معﻨﺎداری بﯿن ﺷﯿﻮع
ﺳﺮمﯽ تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس و مﺘغﯿﺮﻫﺎی ﺳن ،جﻨسﯿت ،محل
ﺳﮑﻮنت ،ﺳﺎبقه خﺎکخﻮاری ،نگهﺪاری و لﻤس و بﺎزی بﺎ ﺳگ
مﺸﺎﻫﺪه نﺸﺪ .ﭘﺎﯾﯿنبﻮدن مﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺳﺮمﯽ بهدﺳتآمﺪه در اﯾن
مطﺎلعه در مقﺎﯾسه بﺎ مطﺎلعه فالح بﺎ تﻮجه به حجم تقﺮﯾبﺎً ﯾﮑسﺎن
از نظﺮ تعﺪاد نﻤﻮنه در دو مطﺎلعه مﯽتﻮانﺪ نﺎﺷﯽ از افﺰاﯾش ﺳطح
بهﺪاﺷت ﻋﻤﻮمﯽ و مﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ مﺮدم در مطﺎلعه حﺎضﺮ بﺎﺷﺪ
] .[13در اﺳﺘﺎن ﮐﺮمﺎنﺸﺎه نﯿﺰ در ﺳﺎل  1383مطﺎلعهای در مﻨطقه
مﺎﻫﯿﺪﺷت در مﻮرد  213ﮐﻮدک  2تﺎ  12ﺳﺎل انجﺎم ﺷﺪ و در آن
مﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺳﺮمﯽ آلﻮدﮔﯽ به تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس معﺎدل 8/41
درصﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾن مطﺎلعه ارتبﺎط معﻨﺎداری بﯿن آلﻮدﮔﯽ
به تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس و مﺘغﯿﺮﻫﺎی جﻨسﯿت ،ﺳﺎبقه خﺎکخﻮاری و
نگهﺪاری و لﻤس و بﺎزی بﺎ ﺳگ بهدﺳت نﯿﺎمﺪ .مقﺎﯾسه نﺘﺎﯾج اﯾن
مطﺎلعه بﺎ ﯾﺎفﺘهﻫﺎی مطﺎلعه حﺎضﺮ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮمﺎنﺸﺎه نﺸﺎندﻫﻨﺪه
اخﺘالف قﺎبلمالحظه مﯿﺰان ﺷﯿﻮع آلﻮدﮔﯽ به تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس
در اﯾن اﺳﺘﺎن مﯽبﺎﺷﺪ .اﯾن اخﺘالف در مﯿﺰان ﺷﯿﻮع آلﻮدﮔﯽ
مﯽتﻮانﺪ نﺎﺷﯽ از ﯾک ﯾﺎ چﻨﺪ ﻋﺎمل بﺎﺷﺪ ﮐه از جﻤﻠه اﯾن ﻋﻮامل
مﯽتﻮان به اخﺘالف زمﺎنﯽ انجﺎم مطﺎلعﺎت ،اخﺘالف در مﻨطقه مﻮرد
مطﺎلعه ،حجم نﻤﻮنه و ﻫﻤچﻨﯿن انﺪازهﮔﯿﺮی آنﺘﯽبﺎدی ضﺪ

تﻮﮐسﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿس ﮐه در مطﺎلعه مﺎﻫﯿﺪﺷت از نﻮع  IgEبﻮد ،اﺷﺎره
ﮐﺮد ] .[14تجﺰﯾه و تحﻠﯿل نﺘﺎﯾج در مطﺎلعه حﺎضﺮ نﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﻋﺪم ارتبﺎط آمﺎری بﯿن آلﻮدﮔﯽ به تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس و مﺘغﯿﺮﻫﺎی
ﻫﻤهﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ مﺮبﻮط به اﯾن ﻋفﻮنت ﮐﺮمﯽ بﻮد .ﯾﮑﯽ از تﻮجﯿهﺎتﯽ
ﮐه مﯽﺷﻮد بﺮای اﯾن ﻋﺪم ارتبﺎط آمﺎری بﯿﺎن نﻤﻮد ،تعﺪاد ﮐم افﺮاد
ﺳﺮم مثبت در اﯾن مطﺎلعه اﺳت ﮐه بﺎ انﺘخﺎب افﺮاد بﯿﺸﺘﺮ و
ﮔسﺘﺮش مﻨطقه مﻮرد مطﺎلعه و ﻫﻤچﻨﯿن انﺘخﺎب دقﯿقتﺮ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف در مطﺎلعﺎت بعﺪی مﯽتﻮان اﯾن محﺪودﯾت را تﺎ
حﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫش داد .در مطﺎلعه حﺎضﺮ بﯿﺸﺘﺮﯾن مﯿﺰان آلﻮدﮔﯽ
در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  1تﺎ  7ﺳﺎل مﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ و مﯿﺰان ﺷﯿﻮع در جﻨس
مذﮐﺮ بﯿﺸﺘﺮ از جﻨس مؤنث بﻮد ﮐه اﯾن امﺮ مﯽتﻮانﺪ نﺎﺷﯽ از تفﺎوت
در مﯿﺰان ارتبﺎط بﺎ ﺳگ ،نﻮع بﺎزی و وضعﯿت بهﺪاﺷﺘﯽ محل
زنﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن بﺎﺷﺪ .زنﺪﮔﯽ در ﺷهﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ نﯿﺰ مﯽتﻮانﺪ از
ﻋﻮامل دخﯿل در ابﺘال به اﯾن انگل بﺎﺷﺪ .مﻨﺎطق روﺳﺘﺎﯾﯽ به دلﯿل
تﻤﺎس بﯿﺸﺘﺮ بﺎ حﯿﻮانﺎت و ﭘﺎﯾﯿنبﻮدن ﺳطح بهﺪاﺷت در آنﻫﺎ
نسبت به مﻨﺎطق ﺷهﺮی بﺎﻋث افﺰاﯾش خطﺮ آلﻮدﮔﯽ به انگل
مﯽ ﺷﻮنﺪ؛ ﻫﺮچﻨﺪ بﺎ ارتقﺎی ﺳطح بهﺪاﺷت و آﮔﺎﻫﯽ افﺮاد و در
نﺘﯿجه تغﯿﯿﺮ در فﺮﻫﻨگ و ﺷﯿﻮه زنﺪﮔﯽ در مﻨﺎطق روﺳﺘﺎﯾﯽ ،تفﺎوت
آمﺎری معﻨﺎداری در بﺮخﯽ از مطﺎلعﺎت از جﻤﻠه در مطﺎلعه حﺎضﺮ
مﺸﺎﻫﺪه نﺸﺪ ].[13،13،14
نتیجهگیری
نﺘﺎﯾج اﯾن مطﺎلعه نﺸﺎن دادنﺪ ﮐه مﯿﺰان ﺷﯿﻮع آلﻮدﮔﯽ به
تﻮﮐسﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾس در ﺷهﺮ ﮐﺮمﺎنﺸﺎه تﺎ حﺪودی ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
مﻨﺎطق ﮐﺸﻮر مﯽبﺎﺷﺪ؛ امﺎ بﺎ تﻮجه به اﻫﻤﯿت بهﺪاﺷﺘﯽ اﯾن ﻋفﻮنت
در جﺎمعه و بﺮقﺮاربﻮدن چﺮخه انﺘقﺎل آن در مﻨطقه تحت بﺮرﺳﯽ،
اجﺮای تﺪابﯿﺮ و اقﺪامﺎتﯽ جهت ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸگﯿﺮی از اﯾن ﻋفﻮنت
و ﻫﻤچﻨﯿن افﺰاﯾش ﺳطح آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮمﯽ افﺮاد جﺎمعه مﯽتﻮانﺪ
ﮐﻤک ﺷﺎﯾﺎنﯽ به ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫش آلﻮدﮔﯽ به اﯾن انگل ﮐﺮمﯽ در
افﺮاد و بهوﯾژه در ﮐﻮدﮐﺎن اﯾن مﻨطقه نﻤﺎﯾﺪ.
تشکر و قدردانی
مقﺎله حﺎضﺮ بﺮﮔﺮفﺘه از ﭘﺎﯾﺎننﺎمه دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘه
انگلﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ مصﻮب دانﺸگﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان بﺎ
ﺷﻤﺎره طﺮح  1134132334مﯽبﺎﺷﺪ .بﺪﯾنوﺳﯿﻠه نﻮﯾسﻨﺪﮔﺎن
مﺮاتب تﺸﮑﺮ و قﺪردانﯽ خﻮد را از معﺎونت تحقﯿقﺎت و فﻨﺎوری
دانﺸگﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان به دلﯿل حﻤﺎﯾت مﺎلﯽ از اﯾن طﺮح
اﻋالم مﯽنﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳت ﮐه نﻮﯾسﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿچﮔﻮنه تعﺎرض
مﻨﺎفعﯽ بﺎ نﺘﺎﯾج ارائهﺷﺪه نﺪارنﺪ.

REFERENCES
Human toxocariasis: diagnosis, worldwide seroprevalences
and clinical expression of the systemic and ocular forms. Ann
Trop Med Parasitol. 2010;104(1):3-23. PMID: 20149289
DOI: 10.1179/136485910X12607012373957

مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،26شماره  ،2تابستان 0318

Pelloux H, Faure O. Toxocariasis in adults. Rev Med Interne.
2004;25(3):201-6. PMID: 15049281 DOI: 10.1016/s02488663(03)00258-3
Rubinsky-Elefant G, Hirata CE, Yamamoto JH, Ferreira MU.

1.

2.

013

سرواپیدمیولوژی توکسوکاریازیس در کودکان
3.

Woodhall DM, Fiore AE. Toxocariasis: a review for
pediatricians. J Pediatric Infect Dis Soc. 2014;3(2):154-9.
PMID: 26625368 DOI: 10.1093/jpids/pit066
4. Muller R, Wakelin D. Worms and human disease. 2nd ed.
Wallingford: CABi, 2002.
5. Fan CK, Liao CW, Cheng YC. Factors affecting disease
manifestation of toxocarosis in humans: genetics and
environment. Vet Parasitol. 2013;193(4):342-52. PMID:
23290279 DOI: 10.1016/j.vetpar.2012.12.030
6. Hotez PJ, Wilkins PP: Toxocariasis: America’s most
common neglected infection of poverty and a helminthiasis
of global importance? Plos Negl Trop Dis. 2009;3(3):e400.
PMID: 19333373 DOI: 10.1371/journal.pntd.0000400
7. Hotez PJ, Dumonteil E, Heffernan MJ, Bottazzi ME.
Innovation for the ‘bottom 100 million’: eliminating
neglected tropical diseases in the Americas. Adv Exp Med
Biol. 2013;764:1-12. PMID: 23654053 DOI: 10.1007/978-14614-4726-9_1
8. Lee Rm, Moore Lb, Bottazzi ME, Hotez PG. Toxocariasis in
North America: a systematic review. PLoS Negl Trop Dis.
2014;8(8):e3116. PMID: 25166906 DOI: 10.1371/journal.
pntd.0003116
9. Won EJ, Kim J, Shin MG, Shin JH, Suh SP, Ryang DW.
Seroepidemiology of toxocariasis and its clinical implications
in gwangju and Jeonnam-province, Korea. Ann Lab Med.
2015;35(4):449-53. PMID: 26131418 DOI: 10.3343/alm.
2015.35.4.449
10. Hosseini-Safa A, Mousavi SM, Bahadoran Bagh Badorani M,
Ghatreh Samani M, Mostafaei S, Yousofi Darani H.
Seroepidemiology of toxocariasis in children (5-15 yr old)
referred to the pediatric clinic of Imam Hossein hospital,
Isfahan, Iran. Iran J Parasitol. 2015;10(4):632-7. PMID:
26811731
11. Fallah E, Mahami-Oskouei L, Mahami-Oskouei M, Safaiyan
A. Evaluation of indirect immunofluorescent antibody (IFA)
test and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in
diagnosis of visceral larva migranas. J Ilam Univ Med Sci.
2013;21(7):87-93. [Persian]
12. Alavi SM, Sefidgaran GH. Frequency of anti toxocara
antibodies in schoolchildren with chronic cough and
eosinophilia in urban and rural area of Ahvaz, Iran in 2006.

0318  تابستان،2  شماره،26  دوره،مجله پزشکی بالینی ابن سینا

Jundishapur Sci Med J. 2009;8(2):141-7.
13. Fallah M, Azimi A, Taherkhani H. Seroprevalence of
toxocariasis in children aged 1-9 years in Hamadan – 2002. J
Zanjan Univ Med Sci Health Serv. 2005;13(50):44-50.
[Persian]
14. Akhlaghi L, Ourmazdi H, Sarafnia A, Vaziri S, Jadidian
K, Leghaii Z. An investigation on the toxocariasis
seroprevalence in children (2-12 years old) from Mahidasht
area of Kermanshah Province 2003-2004. Razi J Med Sci.
2006;13(52):41-8.
15. Nichols RL. The etiology of visceral larva migrans. I.
Diagnostic morphology of infective second-stage Toxocara
larvae. J Parasitol. 1956;42:349-62. PMID: 13346427
16. Jacobs DE, Zhu X, Gasser RB, Chilton NB. PCR-based
methods for identification of potentially zoonotic ascaridoid
parasites of the dog, fox and cat. Acta Trop. 1997;68(2):191200. PMID: 9386794
17. Romano N, Nor Azah MO, Rahmah N, Lim Y AL, Rohela
M. Seroprevalence of toxocariasis among Orang Asli
(Indigenous people) in Malaysia using two immunoassays.
Trop Biomed. 2010;27(3):585-94. PMID: 21399601
18. de Savigny DH, Voller A, Woodruff AW. Toxocariasis:
serological diagnosis by enzyme immunoassay. J Clin
Pathol. 1979;32(3):284-8. PMID: 372253 DOI: 10.1136/
jcp.32.3.284
19. Maizels RM, de Savigny D, Ogilvie BM. Characterization of
surface and excretory-secretory antigens of Toxocara canis
infective larvae. Parasite Immunol. 1984;6(1):23-37. PMID:
6701003 DOI: 10.1111/j.1365-3024.1984.tb00779.x
20. Engvall E, Perlmann P. Enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA) Quantitative assay of immunoglobulin G.
Immunochemistry. 1971;8(9):871-4. PMID: 5135623
21. Geraili A, Maarofi Y, Dabirzade M, Normohamadi H,
Khoshsima shahraki M. A survey of gastrointestinal helminth
of stray dogs in Zabol City, southeastern of Iran. Arch Razi
Institute. 2016;71(1):57-60. DOI: 10.22034/ari.2016.105999
22. Momen T, Esmaeil N, Reisi M. Seroprevalence of toxocara
canis in asthmatic children and its relation to the severity of
diseases. Med Arch. 2018;72(3):174-7. PMID: 30061761
DOI: 10.5455/medarh.2018.72.174-177

014

